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STATUSORIENTERING – DRIFT OG ØKONOMI 

Oppsummering 

Drift og økonomi i Salten Brann IKS er tilfredsstillende pr september 2017. Det er kun en 

måned siden forrige statusrapport og derfor er denne rapporten noe tynnere. 

Som ved forrige rapport gjøres det oppmerksom på at oppstart Brigadeledere er utsatt til 1 kv. 

18 og dermed spares det til sammen ½ årsverk for år 2017. Årsverket vil bli omdisponert. Det 

gjøres også oppmerksom på at investeringsplanens ambisjon og dermed påfølgende 

lånebelastning vil bli noe forskjøvet. Dette vil selskapet komme tilbake til etter sommeren. Se 

for øvrig årsbudsjett for 2018. 

Status drift 

 Økonomi og lovlighet 

o Siden sist styremøte er det ingen endringer i økonomisk status på overordnet nivå. 

o Årsresultat for både 2015 og 2016 har vært positive med påfølgende fonds-

avsetninger. Prognosene for 2017 ser likedan ut. Det ligger an til underforbruk på 

338 området (2 stillinger som er ledige.) 

o Det er god økonomisk kontroll og styring av selskapet og det foreligger ingen 

anmerkninger hverken fra revisor eller regnskapskontoret på sist revisormøte. 

o Det er identifisert utfordringer rundt kvalitet i bemanningsplanlegging og 

lovlighet, både innen 110-Nødsentral og beredskapsavdelingen med tanke på 

bestemmelsene i kap X i AML vedrørende bruk av overtid samt hviletider. 

o Ledelsen oppfatter at det har vært manglende styring og ledelse innen dette 

fagområdet over lang tid. 



    

 

o Første steg i denne retningen er å legge alle turnussystemer inn i HRM systemet og 

en egen ressursstyringsmodul slik at problemstillingene jfr kap X i AML kan 

identifiseres og varsles umiddelbart for de som treffer beslutninger. 

o Jeg kan også nevne at ulovlig praksis innen avvikling av helgeturnus på 110-

Nødsentral med hhv 22 og 20 timers aktivt arbeid er stoppet. 

o Overtidsbruk for enkelte medarbeidere over 200/300 timer skal stoppes. 

o Det største avviket vedrørende økonomi/budsjett pr i dag er omfang av overtid og 

vakanser i selskapet. 

 Hendelser 

o Det har ikke vært større hendelser å rapportere om siden sist rapport. 

 Besøk og nettverk 

o Møte med politi, brann, helse, sivilforsvar og Bodø kommune 

 Oppstart SAMLOK 2, med BK i spissen startet 13 sep. i år. 

 En styringsgruppe og en prosjektgruppe etablert. 

o Styremøte i Salten IUA 21 sep 17 

 Ny daglig leder introdusert. 

 Øvelse med Kystverket planlegge si nov 2017. 

o Møte med Røst 21 sep 17 

 Røst ønsker å kjøpe flere tjenester av selskapet. 

 Selskapet er i dialog med kommunen. 

 Regner med avklaring vedrørende tjenestekjøp ultimo okt 17. 

o Planlagt møte med Værøy kommune – 9 og 10 okt 17 

 Omstillingsplanen er klar. 

 8 av 9 kommuner har vedtatt fusjonen i eget KS. 

 Informasjon og drøftingsmøter gjennomføres. 

 2 dagers opphold, møte mannskapene osv. 

 Selskapet lager Værøy-prosessen som en malbeskrivelse til senere bruk. 

o Styre og ledersamling i selskapet - 7 sep 17 

 Albertmyra. 



    

 

 Strategiimplementering, se egen sak. 

o Øvelse Nord 21 – 11 okt 17 

 Styringsgruppemøte 

 Fokus på erfaringer og mål for 2018 

o Brannforebyggende seminar Brannløftet – 12 okt 17 

 Brannløftet tenker å lage en metode for mer målrettet forebygging 

 Eldre og svake – europeisk modell 

 SB IKS 1 av 10 brannvesen som er invitert. 

 Brannsjef, forebyggende leder og prosjektleder for helseprosjektet deltar 

 Prosjekter/utvikling 

o Igangsetting av KKI videovegg 

o Oppstartsmøte gjennomført med ATEA 8 sep 17 

o Prosjektmandat under utarbeidelse med tidsplan 

o Fokus på kravspek, deretter tilbud og kontrakt allerede i oktober 

o NORUT (Dronesamarbeid), forprosjekt gjensidig eksperimentering/utforming av 

beredskapsfunksjonalitet 

o Fase 3 – litteraturstudien er neste trrinn 

 Prosjektmandat er under utforming av NORUT og selskapet. 

 Dette må finansieres gjennom bruk av skjønnsmidler fra FMNO – 

selskapet jobber med plan for dette i samarbeid med Fauske kommune 

og NORUT – forankres 11 okt. 

 NORUT jobber med SVV vedrørende ny E8 og drone/sensorteknologi 

– SB er spurt om å delta og har takket ja. 

 NORUT tenker å søke RFF Nord om midler til å forske på innsamling 

av film og sensordata i sanntid fra brannvesenets utstyr, droner flydd på 

oppdrag og publikums mobiltelefoner. SB IKS er med som 

samarbeidspartner. Dette gir en unik mulighet for finansiering av egne 

prosjekt etter hvert. 

o Visma ressursstyring er under implementering på 110-nødsentralen 

o Lønn oktober 2017 er kjørt via systemet for første gang 



    

 

o Utvidelse kan komme i gang for beredskap våren 2018 

o Ny hjemmeside 

o Selskapet er godt i gang med arbeidet med nye hjemmeside – ref tidligere 

prosess 

o 4 prosjektmøter med leverandør – Coretrek 

o Lansering av ny hjemmeside nov 17 

o Det pågår innholdsproduksjon 

o Egen side for styret og offentliggjøring 

o SAMLOK Fauske kommune 

o Involvering i bygging av nytt blålysbygg i Fauske 

 Brann, ambulanse, teknisk, legevakt og sivilforsvar 

o Oppstart av politisk mulighetsorientering mellom Sørfold og Fauske ultimo okt 

17. 

 Identifiserer mulighetsrommet jfr lov/forskrift 

 Samarbeid med politi og helse (112 og 113) 

o SAMLOK Bodø er bevilget prosjektmidler tilsvarende 2,1 mill fra NFK til 

prosjektleder for SAMLOK. 

o Prosjektmandat i sluttfasen hvor selskapet koordinerer på vegne av etatene 

o Innledende rekrutteringsprosess igangsatt – hjelp fra Bodø kommune 

o Selektering før jul 2017 

 Personell 

o Personalsjef fortsatt delvis sykemeldt – økt arbeidsevne. 

o En konstabel ved stasjon Bodø har delvis arbeidsevne. 

o Utlyse til ny kvalitetsleder/kvalitetssjef (Kjell Ivar). 

o Rekruttering av nye 110 operatører 

o 2 nye operatører. 

o 1 dagtidsstilling er konstituert for å bistå med adm arbeid. 

o Klarerer flere enn behovet for å gi kompetanse. 



    

 

o Utlysning av seksjonsledere (brigadeledere) og 5 brannkonstabler er i gang 

o Fortsatt to ledige hjemler på forebyggende. En av inspektørene har fått jobb på 110-

nødsentral 
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